Gdańsk 28.03.2013 r.
Informacja Zarządu o działalności Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku w
2012 roku
Działalność Stowarzyszenia w 2012 roku koncentrowała się wokół wizyty Güntera
Grassa w rodzinnym mieście pod koniec czerwca oraz jubileuszu jego 85. urodzin w
październiku. W związku tymi wydarzeniami zostało przygotowanych kilka imprez
kulturalnych i naukowych współorganizowanych przez Stowarzyszenie i jego członków.
Stowarzyszenie liczyło na koniec 2012 roku 45 członków i czterech członków
honorowych. Członkowstwo honorowe zostało w 2012 roku nadane na podstawie uchwały
Walnego Zebrania trzem osobom: prof. Halinie Stasiak, prof. Andrzejowi Januszajtisowi i
prof. Edmundowi Kotarskiemu, do Stowarzyszenia wstąpili w 2012 roku Anna KowalewskaMróz oraz Artur Robert Białachowski.
Podczas Walnego Zebrania w dniu 29 marca 2012 roku członkowie omówili plany działalności Stowarzyszenia w 2012 roku. Przedyskutowano m.in. przygotowania do wizyty Güntera Grassa pod koniec czerwca, możliwość zorganizowania Teatru Gotowania oraz sposoby
popularyzacji twórczości pisarza, np. w formie spacerów tematycznych jego śladami po
Gdańsku. Uczestnicy spotkania wypowiedzieli się także na temat znaczka
Stowarzyszenia zaproponowanego przez Zarząd z inicjatywy Ewy Rachoń – ustalono,
że będzie on zawierał logo Stowarzyszenia (logo projektu Andrzeja Taranka) oraz że zostanie
wykonany ze srebra. Zaproponowano wręczenie znaczka Günterowi Grassowi w prezencie
od Stowarzyszenia podczas jego wizyty w Gdańsku. Ponadto zaproponowano rezerwację biletów dla członków Stowarzyszenia na galową premierę „Idąc rakiem” przygotowaną przez
Teatr Miejski w Gdyni w reżyserii Krzysztofa Babickiego.
Zarząd Stowarzyszenia Güntera Grassa w Gdańsku działał w 2012 roku w składzie wybranym na Walnym Zebraniu Sprawozdawczo Wyborczym w roku poprzednim
(Miłosława Borzyszkowska-Szewczyk, Ewa Rachoń, Maciej Kraiński, Janusz Mosakowski,
Mirosław Ossowski) i spotkał się w 2012 roku cztery razy na zebraniach zwołanych w dniach
12 marca, 4 czerwca, 18 września i 11 grudnia.
Zebranie 12 marca było poświęcone sprawom programowym i organizacyjnym
przed Walnym Zebraniem. Ustalono termin tego zebrania i omówiono m.in. sprawozdanie
finansowe za 2011 rok oraz propozycję sprawozdania z działalności Stowarzyszenia w 2011
roku, ponadto przedyskutowano stan opłacania składek członkowskich.
Zebranie Zarządu w dniu 4 czerwca dotyczyło głównie przygotowań obchodów
85. urodzin pisarza i jego wizyty pod koniec czerwca. Omówiono m.in. sprawy organizacji
Międzynarodowych Warsztatów Letnich dla doktorantów zajmujących się twórczością
G. Grassa, zaplanowanych zgodnie z koncepcją Miłosławy Borzyszkowskiej - Szewczyk.
Ustalono listę osób na premierę galową „Idąc rakiem”, postanowiono zwrócić się
do Wydawnictwa Oskar z propozycją zaproszenia pana Sławomira Błauta do Gdańska
podczas wizyty G. Grassa. Przyjęto nowych członków Stowarzyszenia.
W dniach 29 czerwca – 1 lipca Günter Grass gościł w Gdańsku i Gdyni,
gdzie pierwszego dnia uczestniczył w galowym spektaklu „Idąc rakiem”, sztuki granej
pod pokładem „Daru Pomorza”. Drugiego dnia spotkał się na Uniwersytecie Gdańskim
z uczestnikami Międzynarodowych Warsztatów Letnich współorganizowanych przez Stowarzyszenie, a wieczorem uczestniczył w wernisażu wystawy jego akwarel „Rzeczy znalezione”

w Gdańskiej Galerii Miejskiej. Podczas tej uroczystości pisarzowi został wręczony znaczek
Stowarzyszenia wykonany nieodpłatnie przez krakowską firmę W. Kociuba-Narzędzia Jubilerskie. G. Grass wręczył także dyplomy laureatom zorganizowanego przez Centrum Herdera
konkursu na esej dotyczący jego twórczość. Zarząd Stowarzyszenie uczestniczył w koordynacji przygotowań do tych imprez od czerwca 2011 roku, a członkowie Stowarzyszenia brali
czynny udział w ich organizacji.
W dniu 18 września Zarząd Stowarzyszenia omówił imprezy zorganizowane w Gdańsku
i Gdyni podczas wizyty pisarza. Ustalono, że pozytywne doświadczenia powinny owocować
dalszymi cyklicznymi imprezami, takimi jak warsztaty grassowskie, które powinny być organizowane co dwa, trzy lata. Uzgodniono, że Stowarzyszenie przygotuje 16 października,
w dniu urodzin G. Grassa, wieczór literacki w Ratuszu Staromiejskim, podczas którego zostaną także wręczone znaczki Stowarzyszenia członkom honorowym, a uczestnicy podpiszą list
z życzeniami dla Jubilata.
W dniu 16 października odbył się zrealizowany przez Stowarzyszenie we współpracy
z Nadbałtyckim Centrum Kultury wieczór literacki „85 urodziny Güntera Grassa
w Gdańsku”. W przygotowaniu programu uczestniczyli członkowie Stowarzyszenia:
Mieczysław Abramowicz, Maciej Kraiński, Jerzy Kiszkis, Mirosław Ossowski, Ewa Rachoń,
Florian Staniewski, a także Mirosław Rekowski, który opracował projekt zaproszenia. Na
spotkaniu byli m.in. obecni członkowie honorowi prof. Andrzej Januszajtis
i prof. Edmund Kotarski oraz liczni członkowie Stowarzyszenia. Po wieczorze odbyło się
spotkanie przy cieście śliwkowym przygotowanym na tę okazję przez Janusza
Mosakowskiego oraz kawie i herbacie, na którą zaprosił do restauracji „Pomodoro
Ristorante” jej właściciel Maurycy Chodorowski.
Zebranie Zarządu w dniu 11 grudnia było poświęcone omówieniu działalności
Stowarzyszenia w 2012 r. i przygotowaniu planów na rok następny. Zapoznano się ze stanem
płacenia składek, omówiono możliwości współpracy z instytucjami w Gdańsku, w tym
z Gdańską Galerią Miejską, np. w ramach organizowanej przez nią cyklicznie Grassomanii,
zapoznano się z planem przygotowania publikacji encyklopedycznej poświęconej
G. Grassowi w Wydawnictwie Oskar.
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